
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal 

mandag den 21. januar kl. 15,30 – 17,30. 
 

Til stede:  Søren Grotum, Annette Marschall Wedel-Heinen, Jørgen Rassing, Kurt Nielsen, Erik 
Kristiansen, Lene Juhl Stener og Lisbeth Eckhardt-Hansen 
Afbud:  
Ordstyrer: Annette 
Referent: Lisbeth 
Gæst:  
 
Dagsorden: 

1. Annette valgt til ordstyrer 
2. Bestyrelsen godkendte dagsorden 
3. Fra forretningsudvalget 

a. Regnskab for 2018 er endnu ikke klart, men vi forventer et pænt overskud, som 
nok medfører nogle hensættelser. Afventer Frise.  

b. Der er behov for at justere budgettet, da der kommer lidt færre eksterne 
fondsmidler end forventet.  

c. Kultur arbejder på at imødekomme mange af Frivilligcentrets anbefalinger om at 
gøre Mariehøjcentret mere tilgængeligt og skilte bedre. 

d. Personalesituationen: Lisbeth er kommet godt fra start og medlemmerne tager 
utroligt godt imod. Der er kommet 3 nye kontorpassere, som nu er under 
oplæring, så vi har fuldt hus. 

 
Der skal holdes økonomimøde, hvor vi går regnskab og budget grundigt igennem. 
Lisbeth indkalder Søren, Lene, Lise og inviterer Jytte + Claus til møde.  
 
Centret holder åbent mandag til torsdag. Fredage og juli samt dagene omkring jul og 
påske er lukkede. Vi overvejer justerede åbningstider efter generalforsamlingen.  

 
4. Status for Handleplan 2019 og støttede projekter  

a. Flere mål om projekter i Handleplan 2019 kan vi allerede nu se, at vi ikke kan 
indfri. Det gælder ansøgning om at få flere svagsynede børn og unge med i det 
lokale fællesskab, da der er kommet afslag på ansøgning til satspuljen. Desuden 
Lær at Tackle og Selvhjælpsgrupper, da der er mindre bevillinger end ansøgt.  

b. FRIG – Vi skal gøre status for grundfinansiering med en særlig blanket. Lisbeth 
ser på erklæringen sammen med Søren – og evt. Frise. 

c. Vi har fået 50.000 fra § 18 ansøgning, hvilket er mindre end ansøgt. Vi orienterer 
kommunen om, hvordan vi vil justere planen for at etablere selvhjælpsgrupper. 

d. Lær at tackle. Vi genstarter projektet. Der er aftalt møde med Komiteen for 
Sundhedsoplysning, Kommunen og Frivilligcentret den 7. februar 
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e. Frivilligjob.dk. Der er inviteret til et kursus i 2018. Kurset blev aflyst, da vi kun 
havde 2 tilmeldte og 2 der kom uanmeldt. Der er aftalt møde med kommunen 
om, hvordan vi kommer videre med projektet den 23. januar. 

f. Integrationsnetværk. Lisbeth kontakter Niels Helmø m.fl når der skal udarbejdes 
dagsorden for næste møde i netværket. 

 
5. Kommende Foreningsmøde 

a. Tidspunkt 7. februar 19.00 
b. Bestyrelsen vil gerne have mere interaktion på mødet.  

Vi indleder med fællessang og inviterer en af vores talentfulde medlemmer til at 
synge for. Jørgen akkompagnerer på klaver. 
Punkter til dagsorden: 
Nytårsrunde 
Nyt fra Frivilligcentret, herunder præsenterer Lisbeth sig selv 
SWOT i grupper, med bestyrelsesmedlemmer som tovholdere på hvert bord 
Kalenderen, herunder GF og opfordring til at stille op til bestyrelsen 

 
6. Kommende generalforsamling 10. april  

a. Tidsplan  
GF indkaldes med mindst 4 ugers varsel senest 13. marts 
Frist for forslag til generalforsamlingen 2 uger før 27. marts 
Indkomne forslag og revideret regnskab på hjemmesiden en uge før 3. april  
Referat senest 4 uger efter: 8. maj  

b. Forslag til vedtægtsændringer sendes til centerleder. 
c. Valg : På valg er  

Annette genopstiller & Jørgen genopstiller ikke. Ældresagen indstiller kandidat til 
bestyrelsen 
1 ledig  samt 2 suppleanter 
Bestyrelsen søger kandidater, som kan give bred repræsentation mht. køn, 
alder, foreningstilhørsforhold. Det vil være særligt relevant at supplere med 
foreninger fra kultur, bevægelse eller integrationsområdet, da det sociale 
område er godt dækket ind.  
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op på foreningsmødet. Søren 
sonderer. 

d. Dagsorden følger vedtægterne. Se i øvrigt køreplan for GF. 
 

7. Igangværende aktiviteter  
a. Status: Se ’Nyt fra centerlederen’  

 
8. Interessenter i Frivilligcenter Rudersdal 

Vi nåede ikke dialog om centrets mange interessenter og partnere. Punktet kommer på 
næste bestyrelsesmøde, 
 

9. Kommende aktiviteter 
a. FriSe og Socialstyrelsen inviterer til gratis møde om frivilligcentrenes 

kvalitetsmodel 31. januar i Odense. Lisbeth og Søren deltager. 
b. Statusmøde med Kultur om samarbejdsaftale 11. februar. Lisbeth og Søren 

deltager. Lene involveres hvis der er behov for det. 



                                                                                                                                    

         

c. Statusmøde med alle fagsektioner i Rudersdal Kommune 7. marts. Lisbeth og 
Søren deltager. Bestyrelsen kan sende forslag som de ønsker at frivilligcentret 
tager med til mødet. Sendes til Lisbeth 

d. FriSe årsmøde og generalforsamling 8. – 9. marts. Søren, Claus og Lisbeth 
deltager. Øvrige bestyrelsesmedlemmer overvejer. 

e. Frivillighedens mange ansigter. Vi begynder at fylde indhold i det flotte grafiske 
projekt med historier om det mangfoldige frivillige arbejde. Målet er at synliggøre 
foreningerne for hinanden. Historierne offentliggøres på hjemmesiden og på 
facebook. Vi undersøger om Rudersdal Avis er interesseret i at samarbejde om 
offentliggørelse.  

 
10. Eventuelt  

Vi har fået en henvendelse fra Bodil Dichow, som gerne vil etablere netværket ’De 
alternative i Rudersdal’. Der er aftalt møde med Bodil fredag den 25. januar og booket 
lokale i marts.  
 
Vi har fået henvendelse fra Offerrådgivningen Nordsjælland, som gerne vil styrke deres 
indsats i Rudersdal. Der er aftalt møde den 24. januar. 
 
Søren er på vej med nyt netværk for flex-jobbere.  

 
Kommende bestyrelsesmøder: 
18. marts 15.30 – 17.30 i lokale 220 
21. maj 15.00 – 17.00, lokale 220 
19. august 15.30 – 17.30 lokale 220 
31. oktober 15.30 – 17.30 lokale 220 
9. december 15.30 – 17.30 lokale ?  
13. december 13,00 fælles julefrokost med personale og kontorpassere 
 
Der udarbejdes en årsplan for 2019 til næste bestyrelsesmøde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


